
Szwecja w jeden dzień
Stena Spirit, Stena Vision

Poznaj Szwecję i baw się na promie!  
Spędzisz dwie noce rozrywki na pokładzie i cały  
dzień pełen wrażeń turystycznych w Karlskronie.
Szwecja w jeden dzień to 2-dniowy rejs z pobytem w Karlskronie – zwiedzanie, zabawa i morska przygoda.
Dzieci do lat 15 płyną taniej!

W cenie: 
£ rejs promem;
£ ubezpieczenie NW i KL;
£ rozrywka;
£ miejsce w kabinie 2-os. Comfort Class wewnętrzna z łazienką.

Wypłynięcia czodziennie wieczorem: 
Od 06.01 do 11.01.2020
Od 13.01 do 19.01.2020
Od 03.02 do 09.04.2020
Od 16.04 do 16.06.2020

Daty rejsów mogą ulec zmianie. Aktualne informacje na www.stenaline.pl lub pod nr tel. 58 660 92 00.
Cena zawiera opłaty portowe oraz opłatę ekologiczną. Opłaty portowe i opłata ekologiczna nie podlegają rabatom.

Taste – wyjątkowy szwedzki stół pełen smaków. 
Płacisz raz i jesz ile chcesz! Obfite śniadania, 
obiady i kolacje. Polecamy kolacyjny bufet all 
inclusive, z napojami, winem i piwem!

Food City – samoobsługowa restauracja  
z wyborem dań obiadowych, kanapek i deserów. 
Swobodna atmosfera, wygodne kanapy. Spróbuj 
zestawów obiadowych.

Metropolitan Grill – restauracja z obsługą  
kelnerską, z pięknym widokiem na morze.  
Przyjemna atmosfera i potrawy przygotowane  
ze składników najwyższej jakości.

Wygodniejsza kabina?

Za niewielką dopłatą sprawisz, że Twój rejs 
będzie jeszcze wygodniejszy! Do tego możesz 
zamówić do kabiny wino i przekąski.

£ Kabina Comfort Plus (z oknem i TV)
£ Kabina Premium Class

Spełnij marzenia…

…o luksusie w przystępnych cenach. Za perfumy
w sklepie na pokładzie zapłacisz nawet 30%
mniej niż na lądzie.
Znajdziesz tu też trunki z czterech stron świata.
Poznasz nowe, egzotyczne smaki i upolujesz
nową butelkę do swojej kolekcji whisky!

Zrób coś dla siebie:

Odpocznij na leżakach, patrząc na morze przez 
przeszkoloną ścianę. Poznaj odmładzającą moc 
zabiegów kosmetycznych. Masażyści zadbają  
o to, aby troski odpłynęły w niepamięć. Skorzystaj 
z sauny, odpręż się w kąpieli i wypróbuj tropikalny 
deszcz w programowalnych prysznicach.

Odkryj nowe smaki w restauracjach na promie:
Zarezerwuj przed wyjazdem – oszczędzisz nawet 20% ceny posiłku.

Rezerwuj na www.stenaline.pl, zadzwoń +48 58 660 92 00

Sprawdź aktualną ofertę u naszych  
przewodników na pokładzie promu albo  
na stronie www.stenaline.pl/wycieczki. 

Wycieczka z przewodnikiem

C-View Bar – dyskoteka, bar i całe morze muzyki! 
Moc gorących przebojów oraz zespoły grające 
na żywo muzykę taneczną. 
Riva Bar – bar w kształcie klasycznej włoskiej 
łodzi motorowej oferuje bogaty wybór drinków.

Stena Line Gym - to studio cardio na dziobie  
statku, z pięknym widokiem. Bieżnie, orbitreki, 
rowery stacjonarne, wiosła. (Stena Spirit)
Ristretto Coffee House – inspirujące kawowe 
menu w otoczeniu zachęcającym do rozmów.

Zabawa z widokiem na morze!

od 319zł



Dzień 1, wieczór
Odprawa biletowa godzinę przed wypłynięciem.
Wypłynięcie z portu.  
Z pokładów zewnętrznych możesz podziwiać Gdynię.

21:30 Przewodnicy czekają na Ciebie w C-View Bar na pokł. 10 lub przy recepcji na pokł. 7. 
Dowiedz się więcej o Szwecji albo zapisz na wycieczkę!  
(dotyczy wyjazdów, podczas których odbywa się wycieczka z przewodnikiem)

Zjedz kolację w jednej z naszych restauracji (płatne dodatkowo).  
Na pewno znajdzisz coś dla siebie.

Aż 4 place zabaw dla dzieci!
22:00-00:45 Muzyka na żywo w Metropolitan Bar. Przyjdź i posłuchaj.
Od 22:30 Dyskoteka w C-View Bar! DJ zaprasza w szaloną podróż muzyczną.*

Dzień 2, poranek
Już widać pierwsze szkierowe wysepki Karlskrony! Zapraszamy na tarasy słoneczne godzinę 
przed dopłynięciem. Nie zapomnij aparatu i podziwiaj krajobraz!
Dopłynięcie do Karlskrony.

UWAGA: Jeżeli w rejs powrotny do Polski płyniesz naszym drugim statkiem:
- spakuj bagaż i zabierz go z kabiny;
- zostaw swój bagaż w skrytkach na terminalu w Karlskronie (skrytki są płatne);
- uczestnicy całodziennych wycieczek autokarowych mogą zabrać bagaż do autokaru.

Dzień pełen zwiedzania
Wybierz się na wycieczkę z przewodnikiem! Poznaj najciekawsze miejsca południowej Szwecji  
i zobacz, jak wygląda życie po drugiej stronie Bałtyku. W naszej ofercie znajdziesz zarówno  
wycieczkę trzygodzinną, jak i szereg wyjazdów całodziennych. Sprawdź aktualną ofertę  
u naszych przewodników oraz na stronie www.stenaline.pl/wycieczki.

Do centrum Karlskrony można dojechać autobusem miejskim nr 6 z przystanku pod  
terminalem. Powrót z przystanku Centrum, ulica Parkgatan. Bilet całodzienny można  
kupić w informacji/recepcji na pokładzie, w cenie 70 SEK lub w automacie biletowym  
na terminalu w Karlskronie. Bilety jednorazowe są dostępne u kierowcy autobusu.  
Uwaga: kierowca nie przyjmuje gotówki - płatność tylko kartą.

Odprawa biletowa godzinę przed wypłynięciem.
Wypłynięcie promu z Karlskrony.

Wieczorna impreza
Zapraszamy dzieci na place zabaw!
22:00-00:45 Muzyka na żywo w Metropolitan Bar. Kawa, drink lub wirowanie na parkiecie!
Od 22:30 Dyskoteka w C-View Bar!*

Dzień 3, poranek
Ostatnia szansa na zakupy w pokładowym sklepie. 
Zadbaj o pamiątki!

Zejście na ląd w Gdyni.
Do zobaczenia!

* do 22.04 dyskoteka tylko w pt i sob.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.
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